TEMA Islamas. Tradicijos ir naujovės

Korano išmintis
Iš „Naktinės kelionės suros“ (arba „Izraelio vaikų sura“):
„Ir kiekvienam žmogui Aš ateitį pritvirtinau prie jo kaklo; ir prisikėlimo dieną Aš prie jo atnešiu
plačiai atverstą knygą. *15+ „Skaityk šią knygą, šiandien tu atsakai už tai, ką esi padaręs!“
Tas, kuris priima pamokymus, priima juos tik savajai sielai; tas, kuris nusideda, nusideda tik prieš ją
vieną; nė viena apkrauta siela neneš kitos krovinio.
Ir Aš nebausdavau, kol neatsiųsdavau pranašo. O kai ketindavau sugriauti miestą, Aš pašaukdavau
jo turtinguosius; ir jie nepasitaisydavo ir užleisdavau ant jo dar didesnę bjaurastį; ir jo užpelnytas
žodis būdavo ištartas; ir sugriaudavau Aš jį iki paskutinio akmens.
Kiek giminių Aš sunaikinau po Nojaus! Tavo Karalius gerai žino apie jo tarnų nuodėmes ir jas kiaurai
mato.“

„Ir daviau Aš Mozei devynis aiškius ženklus; paklausk Izraelio vaikų, kai jis atėjo pas juos, o
Faraonas jam pasakė: „Iš tiesų aš matau, kad tu, o Moze, apsėstas“.
Ir atsakė jis: „Tu žinai, kad niekas neatsiuntė šių matomų ženklų, tik dangaus ir žemės Viešpats; o iš
tiesų aš manau, kad tu, faraone, žuvęs“.
*105+ Ir panorėjo faraonas nušluoti juos visus nuo žemės paviršiaus; tačiau Aš paskandinau jį ir
visus tuos, kurie buvo su juo.
Ir pasakiau Aš tada Izraelio vaikams: „Gyvenkite šioje žemėje, ir kai ateis žadėtoji Paskutinioji
diena, Aš su jumis stovėsiu vienoje vietoje“.
„Ir iš tikrųjų Aš jį pasiunčiau, ir iš tikrųjų jis atėjo pas jus; ir siunčiau Aš tave ne kaip ką kitą, bet kaip
labai gerų žinių pranašą ir liudytoją“.
„Ir Koraną aš pasidalijau su tavimi, kad tu neskubėdamas jį skaitytumei žmonėms, o Aš vykdyčiau
tai, kas jame parašyta“.
Sakyk: „Galite tikėti į Jį ar netikėti – iš tiesų tie, kuriems buvo duotas žinojimas iki Jo, klausydamiesi
Jo žodžio puola veidu į žemę garbindami ir sakydami: „Tegu bus pagarbintas mūsų Viešpats! Iš
tiesų mūsų Viešpaties pažadai visuomet išsipildo“. Jie puola veidu į žemę verkdami, ir tai didina jų
nuolankumą“.
*110+ Sakyk: „Šaukitės Alacho arba šaukitės Mielaširdingojo; kaip Jį bepavadintumėte, Jam
priklauso patys geriausi vardai“.
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Nešauk garsiai savo maldų, tačiau ir nešnibždėk jų – ieškok kelio per vidurį tarp šių kraštutinumų.
Ir sakyk: „Garbė priklauso Viešpačiui, kuris neieškojo savo Karalystėje sau vaikų ir bendrininkų, ir
gynėjų nuo pažeminimo“. Alachas yra didis!1

Iš „Olos suros“:
*29+ “Tačiau sakyk: „Tiesa – tai jūsų Viešpaties: kas nori, tetiki, o kas nenori, tegu netiki“. Iš tiesų
nusidėjėliams Aš paruošiau ugnį, kurios liepsnos juos apgaubs, ir jei jie šauksis pagalbos, jiems bus
paduota vandens, karšto kaip išlydytas metalas, kuris nudegins jų veidus: bjaurus tai gėrimas ir
prasta tai priebėga! Iš tiesų tie, kurie tiki ir elgiasi teisiai, - iš tiesų Aš nepamiršiu nuopelnų tų, kurie
daro gerus darbus.“

Korano išmintis. (p.8-9, p.18-19, p.24-25)
Kaunas, Tyrai, 2002
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Šią frazę ( Allahu akbar) musulmonai dažnai kartoja, ypač reikšdami apstulbimą ar susižavėjimą.
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